
 «— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷ß·°à°√√¡ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 1 - 5 ªï 50,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 5 - 10 ªï 75,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 10 - 15 ªï 100,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 15 - 20 ªï 125,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 ªï 150,000 ∫“∑
‡ªìπ§Ÿà ¡√  / ∫ÿμ√¢Õß ¡“™‘°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 20 ªï 5,000 ∫“∑

°√≥’ ¡“™‘° ¡—§√„À¡àÀ≈—ß®“°‡°…’¬≥ ¢â“√“™°“√ À√◊Õ≈Ÿ°®â“ßª√–®”∑’Ë‡°…’¬≥À√◊Õ 5,000 ∫“∑
À√◊Õ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ÕÕ°°àÕπ‡°…’¬≥œ ·≈â« ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) μ—Èß·μà«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫·≈–‡ªìπ ¡“™‘°¡“·≈â«
∑ÿπ “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ ß‡§√“–Àå ¡“™‘° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï ‡ ’¬™’«‘μ¿—¬Õ—π‡°‘¥®“° “∏“√≥¿—¬
ª√– ∫¿—¬ (¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 60 «—π) À√◊ÕÕ—§§’¿—¬·≈–¿—¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√       (§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬Ê ‰ª)

„π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬

∑ÿπ°“√»÷°…“∫ÿμ√ ∫ÿμ√ ¡“™‘°¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â‰¡à‡°‘π 1 ∑ÿπ √–¥—∫ Õπÿ∫“≈-ª√–∂¡»÷°…“ ∑ÿπ≈– 2,000 ∫“∑
(æ‘®“√≥“ªï≈– 1 §√—Èß) √–¥—∫ ¡—∏¬¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ∑ÿπ≈– 2,500 ∫“∑

√–¥—∫ Õπÿª√‘≠≠“-ª√‘≠≠“μ√’ ∑ÿπ≈– 3,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√
1. °√≥’ ¡“™‘°‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 5 - 10 ªï 3,000 ∫“∑

(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 10 - 15 ªï 10,000 ∫“∑
‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 15 - 20 ªï 20,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 25 - 30 ªï 40,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 30 ªï ¢÷Èπ‰ª 50,000 ∫“∑

2. °√≥’ ¡“™‘°≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 10 - 20 ªï 20,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë≈“ÕÕ° ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
®“°√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 25 ªï 40,000 ∫“∑

‡ß‘π «— ¥‘°“√μà“ßÊ °“√»÷°…“ / °“√»“ π“ 1,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 120 «—π) °“√ ¡√  / °“√√—∫¢«—≠∫ÿμ√ 1,000 ∫“∑

°“√∂÷ß·°à°√√¡¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ 2,000 ∫“∑
°“√‡ªìπ§π‚ ¥ 2,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ§È”ª√–°—πœ °√≥’ºŸâ°Ÿâ∂÷ß·°à°√√¡ ®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß™”√–‡¢â“°Õß∑ÿπ ‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
(©∫—∫∑’Ë 7) æ.». 2553 ‡√‘Ë¡„™â 1 °.¬. 2553
‡ß‘π°Ÿâ ‰¡à‡°‘π 250,000 250 50,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 250,001 - 500,000 500 100,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 500,001 - 750,000 1,000 200,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 750,001 - 1,000,000 1,500 300,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,000,001 - 1,250,000 2,000 400,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,250,001 - 1,500,000 2,500 500,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,500,001 - ¢÷Èπ‰ª 3,000 600,000 ∫“∑

วารสารสหกรณ์มหาดไทย วารสารส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประธาน	 	 นายวิบูลย์		 สงวนพงศ์

รองประธาน		 นายประชา		 เตรัตน์

	 	 	 นายประภาศ		 บุญยินดี

กองบรรณาธิการ	

	 นายภิรมย์	 นิลทยา	 นายนที	 มนตริวัติ

	 นายปรีชา		 เครือจันทร์	 นายอภิชิต		 สีดา	 	

	 นายสยาม		 เวโรจน์บรรจง		 นางกรรณิกา	 เกิดศิริวัฒโน	

	 นายถวิล		 เพ็ชรฤทธิ์

วัตถุประสงค์		

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร	สาระน่ารู้	ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็	

และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์มหาดไทย
เจ้าของ	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด
	 กระทรวงมหาดไทย	อาคารด�ารงราชานุภาพ	ชั้น	4
	 ถนนอัษฏางค์	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
	 โทร.	0-2622-1451-4		แฟ็กซ์.	0-2225-7511
	 สื่อสาร	สป.	50650-3

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

คุณสมบัติ สิทธิได้รับประเภท
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สามารถใช้สิทธิการกู้เงินสามัญ
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ข่าวดี...ส�าหรับข้าราชการบ�านาญ
และลูกจ้างบ�าเหน็จรายเดือน

1	 กู้ได้	3	เท่าของค่าหุ้น	

	 แต่ไม่เกิน		2,500,000	บาท

2.	 ผ่อนช�าระ	120	งวด	(10	ปี)

3.	 มีเงินได้รายเดือนคงเหลือ	30%

4.	 มีอสังหาริมทรัพย์

	 จ�านองเป็นประกันหนี้เงินกู้

ฝ่ายสินเชื่อ 02-6221451-4 ต่อ 109

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
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ธนาคาร ออมทรัพย์
ประจ�า

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
ของธนาคาร
พาณิชย์
จดทะเบียน
ในประเทศ
กรุงเทพ 0.7500 1.6250-2.0000 2.0000-2.2500 2.3750-2.5000 2.6250

กรุงไทย 0.7500 1.6250-2.0000 2.0000-2.2500 2.2500-2.5000 2.6250
กสิกรไทย 0.7500 1.6250-2.0000 2.0000-2.2500 2.000-2.4500 2.5500
ไทยพาณิชย์ 0.7500 1.6250-2.0000 2.0000-3.0000 2.3500-3.2000 2.6000
กรุงศรีอยุธยา 0.7500 1.6250-2.0000 2.0000-2.2500 2.3500-2.5000 2.6000
ทหารไทย 0.1250-2.0000 1.6250-2.5000 2.0000 2.2500-3.0000 2.5000-2.8500
ยูโอบี 0.6500 1.6250-2.0000 2.0000-2.2500 2.4000-2.5500 2.6000
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.5000 2.0000 2.4000 2.6500 3.0000
สแตนดาร์ชาร์เตอรด์ 
(ไทย)

0.2500-2.5000 1.7500-2.0000 2.0000-2.2500 2.2500-2.5000 2.5000-2.7500

ธนชาต 0.7500-1.4000 1.7500-2.0500 2.0000-2.2500 23.3750-2.5000 2.6250
ทิสโก 0.9000-2.1500 2.5000-2.7500 2.6000-2.8500 2.7500-3.0000 3.0000-3.1250
เมกะ -
สากลพาณิยช์

0.8000 2.0500-2.5500 2.2000-2.6500 2.5500-2.7500 -

เกียรนาคิน 0.7500 2.5000-2.7500 2.7500-3.0000 2.9500-3.3500 2.9500-3.3500
แลนด์ แอน เฮ้าส์ 0.8750-2.7000 2.7500-2.8500 3.0000-3.1500 2.9000 2.9000
ไอซีบีซี (ไทย)         0.8750-2.9000                 2.6500                 2.7500                 2.8750                3.0000
ไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย

                   0.8500                 2.7500      2.8500-3.1500                 3.0000                3.0000

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย...

มองหาเงินฝากดอกเบี้ยสูงๆ...

อยากรับดอกเบี้ยเต็มๆ...

ต้องฝากกับ...

    ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3 %

    รับดอกเบี้ยได้ทุกเดือน

    ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย

เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส�าหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ 

ประจ�าวันที่ 12 มิถุนายน 2556



	 1.	 คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้

	 	 1.1	ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด
	 	 1.2	ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี 
และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่ต�่ากว่า	12	งวด
 2.	 วัตถุประสงค์แห่งการกู้ส�าหรับอยู่อาศัยของสมาชิกและ 

ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ

	 	 (ก)	 เงินกู้เพื่อก่อสร้าง	 ต่อเติมปรับปรุงอาคาร	 ส�าหรับใช้เป็นที่อยู่ 
อาศัยของตนเองและครอบครัว	ตามควรแก่ฐานะ
	 	 (ข)	 เงินกู ้เพื่อซื้ออาคาร	 หรือซื้อที่ดินและอาคาร	 หรือซื้อที่ดิน 
เพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร	ทั้งนี้	ส�าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
ของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
	 	 (ค)	 เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็นแก่	(ก)	หรือ	(ข)
	 	 (ง)	 เงินกู้เพื่อช�าระหนี้แก่สถาบันการเงิน	 ซึ่งสมาชิกกู้มาเพื่อกิจการ 
ตาม	(ก)	หรือ	(ข)	หรือ	(ค)	และต้องรับภาระหนักกว่าที่จะกู้จากสหกรณ์

หลักเกณฑ์ทั่วไป
การขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากดั
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 3.	 วงเงินกู้

	 	 3.1	วงเงินกู้ไม่เกิน	8	ล้านบาท
	 	 3.2	กู้ได้	 100	 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดย 
ทางราชการและ/หรือบริษัทประเมินรวมกัน	 90	 เปอร์เซ็นต์ค่าหุ้นที่ได้ช�าระ 
แก่สหกรณ์ฯ	แล้ว	และ/หรือเงินฝากซึ่งสมาชิกผู้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ
	 	 3.3	วงเงินที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาว่า	 เมื่อหักค่าหุ้นและเงินงวด 
ช�าระหนี้ทุกประเภท	(อาทิ	เช่น	เงินกู้หุ้น,	เงินกู้สามัญ,	เงินกู้ฉุกเฉิน	เป็นต้น)	แล้ว	 
จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต�่ากว่า	10	%	ของเงินเดือน
 4.	 หลักทรัพย์ค�้าประกัน

	 	 4.1	 โฉนดที่ดิน
	 	 4.2	หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	(อ.ช.2)
	 	 4.3	 เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์
 5.	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษฯ	เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 6.	 การผ่อนช�าระ

	 	 ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกิน	360	งวด	ทั้งนี้	เมื่อนับอายุของผู้กู้รวมกับ 
จ�านวนปีที่ผ่อนช�าระอายุต้องไม่เกิน	65	ปี
	 7.	 หลักเกณฑ์อื่นๆ

	 	 7.1	คณะกรรมการด�าเนินการทรงไว้ซึ่งสิทธิในการอนุมัติเงินกู้ตาม 
ความเหมาะสมเป็นรายๆ	ไป	การพิจารณาอนุมัติจะเน้นการกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน 
หลังแรกเป็นอันดับแรก
	 	 7.2	สมาชกิผูกู้ต้้องท�าประกนัอคัคภียัสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้ค�า้ประกนัเงนิกู้ 
โดยมอบให้สหกรณ์ฯ	 เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตลอดไป	 จนกว่าจะช�าระหนี้เงินกู้ 
แก่สหกรณ์ฯ	ครบถ้วน
	 	 7.3	สมาชิกผู้กู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
	 	 7.4	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
	 	 7.5	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ�านอง
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	 1.	 คุณสมบัติของสมาชิกผู้กู้

	 	 1.1	 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด

	 	 1.2	 ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี 

และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่ต�่ากว่า	12	งวด

 2.	 วัตถุประสงค์แห่งการกู้

	 	 เงินกู้พิเศษเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 อาทิ	 การเกษตร 

การพาณิชย์	การอุตสาหกรรม	การบริการหรือตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ 

เห็นสมควร

 3.	 วงเงินกู้

	 	 3.1	 วงเงินกู้ไม่เกิน	8	ล้านบาท

	 	 3.2	 กู้ได้	 100	 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดย 

ทางราชการและ/หรือบริษัทประเมินรวมกัน	 90	 เปอร์เซ็นต์ค่าหุ้นที่ได้ช�าระ 

แก่สหกรณ์ฯ	แล้ว	และ/หรือเงินฝากซึ่งสมาชิกผู้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ

หลักเกณฑ์ทั่วไป
การขอกู้เงนิพเิศษ
เพื่อการส่งเสรมิการประกอบอาชพี
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากดั
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	 	 3.3	 วงเงินที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาว่า	 เมื่อหักค่าหุ้นและเงินงวด 

ช�าระหนีท้กุประเภท	(อาท	ิเช่น	เงนิกูหุ้น้,	เงนิกูส้ามญั,	เงนิกูฉ้กุเฉนิ	เป็นต้น)	แล้ว	 

จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต�่ากว่า	10	%	ของเงินเดือน

 4.	 หลักทรัพย์ค�้าประกัน

	 	 4.1	 โฉนดที่ดิน

	 	 4.2	 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	(อ.ช.2)

	 	 4.3	 เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์

 5.	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษฯ	เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 6.	 การผ่อนช�าระ

	 	 ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกนิ	360	งวด	ทัง้นี	้เมือ่นบัอายขุองผูกู้ร้วมกบั 

จ�านวนปีที่ผ่อนช�าระอายุต้องไม่เกิน	65	ปี

 7.	 หลักเกณฑ์อื่นๆ

	 	 7.1	 คณะกรรมการด�าเนินการทรงไว้ซึ่งสิทธิในการอนุมัติเงินกู้ตาม 

ความเหมาะสมเป็นรายๆ	ไป	การพจิารณาอนมุตัจิะเน้นการกูซ้ือ้บ้านพร้อมทีด่นิ 

หลังแรกเป็นอันดับแรก

	 	 7.2	 สมาชิกผู้กู ้ต้องท�าประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ค�้าประกัน 

เงินกู้	โดยมอบให้สหกรณ์ฯ	เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตลอดไป	จนกว่าจะช�าระหนี้ 

เงินกู้แก่สหกรณ์ฯ	ครบถ้วน

	 	 7.3	 สมาชิกผู้กู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

	 	 7.4	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

	 	 7.5	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ�านอง
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	 เมื่อเดือนกันยายน	 2555	 สหกรณ์	 มท.ได้ก�าหนด 
ระเบียบว่าด้วยการติดตามหนี้ค้างช�าระและบทลงโทษกรณี 
สมาชิกน�าเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงินไม่ตรงกับความ 
เป็นจริง	ซึ่งสาระส�าคัญของระเบียบจะอยู่ที่ข้อ	6	-	8	ดังนี้

 ข้อ 6  มาตรการติดตามหนี้ค้างช�าระ	
	 (1)	 สมาชกิขาดส่งเงนิงวดช�าระหนี	้1	เดอืน	ให้แจ้งเตอืน 
เป็นหนังสือแก่ผู้กู้

	 (2)	 สมาชกิขาดส่งเงนิงวดช�าระหนี	้2	เดอืน	ให้แจ้งเตอืน 
เป็นหนังสือแก่ผู้กู้และผู้ค�้าประกัน

	 (3)	 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับและ 
สหกรณ์แจ้งเตอืนเป็นหนงัสอืแก่ผูกู้แ้ละผูค้�้าประกนัให้ช�าระหนี้ 
ภายใน	30	 วัน	นับแต่วันที่แจ้งเตือน	หากไม่ช�าระให้สหกรณ์ 
เรียกเก็บหนี้ค้างช�าระของสมาชิกจากผู้ค�้าประกัน

ระเบียบฯ
การติดตามหนี้ค้างช�าระฯ
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 ข้อ 7	 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ 
ช�าระสหกรณ์ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย	สหกรณ์จะหัก 
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ได้รับจากสหกรณ์

 ข้อ 8 	สหกรณ์ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับ 
สมาชิกที่ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงินไม่ตรง 
กับความเป็นจริงดังต่อไปนี้
	 (1)	 งดให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นเวลา	 6	 เดือน	 
ส�าหรับความผิดครั้งแรก
	 (2)	 งดให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นเวลา	12	เดือน	 
ส�าหรับความผิดครั้งที่สอง
	 (3)	 ถูกให ้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ 
ส�าหรับความผิดครั้งที่สาม
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 ในช่วงฤดฝูน อากาศเริม่เยน็ลง และมคีวามชืน้สงู การเปลีย่นแปลง 
ของสภาพอาการลักษณะนี้เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้โรคหลายชนิด 
สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น ส�าหรับช่วงฤดูฝนนี้ไข้หวัดที่ควรใส่ใจ 
เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ที่ติดต่อกันได้ง่ายแค่ไอหรือจามรดกัน 
สมัผสัเสมหะผูป่้วย หรอืสมัผสัทางมอืทีป่นเป้ือนเชือ้โรค แต่อย่าเพิง่ตกใจไป 
เพราะไข้หวัดใหญ่นี้ป้องกันได้ไม่ยาก แค่รักษาร่างกายให้แข็งแรง 
ออกก�าลงักายสม�่าเสมอ ล้างมอืบ่อยๆ และควรฉดีวคัซนีกระตุน้ร่างกาย 
ให้มีการสร้างภูมิต้านทาน

สมนุไพรบรรเทาโรคไข้หวดั
ที่มากับหน้าฝน

ลดไข้ด้วยฟ้าทะลายโจร :
น�าต ้นฟ้าทะลายโจรมามัด 
เป็นท่อน 1 ก�ามือ เอาไปต้ม 
และให้ดืม่เมือ่มไีข้ ก่อนอาหาร 
วันละ 3 เวลา
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 น�้ามะนาว+เกลือ ขับเสมหะ : น�ามะนาวมาคั้น 
จนได้น�้ามะนาว ใส่เกลือลงไปสักช้อนชาต่อน�้ามะนาว 1 แก้ว  
รสเปรีย้วนีจ้ะไปกระตุน้ให้หลัง่น�า้เมอืกมาท�าให้เสมหะหายหนดื ข้น

 เคี้ยวมะแว ้ง บรรเทาไอ : คนโบราณจะเก็บ 
ลูกมะแว้งเครือมาเคี้ยวเพื่อบรรเทาไอ แต่สมัยนี้มียาอมที่มี 
ส่วนผสมของมะแว้งเครือก็ใช้บรรเทาไอได้ดีเช่นกัน

ข้อมูลจาก:ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
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6 วิธหียุดปัญหาหนี้ 
แถมมีเงินตลอดชีวิต

 sanook money ขอรวบรวมวิธีน่าสนใจ  

เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้คุณบริหารเงิน และเพิ่ม 

วธิกีารให้หนีข้องคณุได้ค่อยๆลด  จนเป็นคนไม่มหีนีส้นิ

	 เราจึงน�า	 6	 วิ  ธีที่น่าสนใจ	 มาเป็นแนวทาง 

ในการบริหารเงินของคุณ

 1.	 สูตรออมเงินฉุกเฉิน	

	 	 ลองหักเงินเดือน	 10%	 ของทุกเดือน 

เกบ็ไว้เป็นจ�านวนเงนิสดฉกุเฉนิทีเ่ราต้องใช้		และไม่ต้อง 

น�าเงินในบัญชีนี้มาใช้จ่ายเลย

 2.	 สตูรความร�า่รวย	“ให้เงนิท�างานให้เรา”	

	 	 ลองหักเงินเดือนเพิ่มอีกสัก	10%	น�ามา 

ท�าให้เงินงอกเงย	 โดยการฝากออมทรัพย์พิเศษ,	 

เกษียณมั่นคง

 3.	 สูตรความมั่งคั่งทางการเงิน	

	 	 เพิม่ความมัน่คงให้ชวีติของคณุอกีสกัหน่อย 

ด้วยการออมเงนิก้อนไว้ให้เท่ากบั	6	เดอืนของรายได้
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 4.	 สูตรลดความฟุ่มเฟือย	

	 	 พยายามบริหารเงินให ้คุณใช ้จ ่าย 

กับเรื่องไม ่ เป ็น เรื่องแค ่	 10%	 ของรายได ้ 

ก็เพียงพอแล้ว

 5.	 สูตรการบริหารหนี้สิน	

	 	 จงจ�าไว้ว่าหนี้มีได้แต่ควรเป็นหนี้ดี	 

คือเป็นหนี้ที่ก ่อให้เกิดรายได้	 หรือหนี้ที่ เป ็น 

ทรพัย์สนิเพิม่ค่า	และห้ามมหีนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้

 6.	 สตูรการให้คนืแก่โลกและผูม้พีระคณุ	

	 	 ความร�่ารวยของเราจะทวีคูณขึ้นได้ 

เมื่อรู ้จักแบ่งปัน	 3-5%	 ของรายได้มอบให้แก่ 

บุพการีหรือช่วยเหลือสังคมในด้านอื่น
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ภาพสัมมนาส่วนกลาง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556

ณ โรงแรมผึ้ง – หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
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 «— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷ß·°à°√√¡ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 1 - 5 ªï 50,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 5 - 10 ªï 75,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 10 - 15 ªï 100,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 15 - 20 ªï 125,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 ªï 150,000 ∫“∑
‡ªìπ§Ÿà ¡√  / ∫ÿμ√¢Õß ¡“™‘°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 20 ªï 5,000 ∫“∑

°√≥’ ¡“™‘° ¡—§√„À¡àÀ≈—ß®“°‡°…’¬≥ ¢â“√“™°“√ À√◊Õ≈Ÿ°®â“ßª√–®”∑’Ë‡°…’¬≥À√◊Õ 5,000 ∫“∑
À√◊Õ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ÕÕ°°àÕπ‡°…’¬≥œ ·≈â« ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) μ—Èß·μà«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫·≈–‡ªìπ ¡“™‘°¡“·≈â«
∑ÿπ “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ ß‡§√“–Àå ¡“™‘° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï ‡ ’¬™’«‘μ¿—¬Õ—π‡°‘¥®“° “∏“√≥¿—¬
ª√– ∫¿—¬ (¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 60 «—π) À√◊ÕÕ—§§’¿—¬·≈–¿—¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√       (§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬Ê ‰ª)

„π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬

∑ÿπ°“√»÷°…“∫ÿμ√ ∫ÿμ√ ¡“™‘°¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â‰¡à‡°‘π 1 ∑ÿπ √–¥—∫ Õπÿ∫“≈-ª√–∂¡»÷°…“ ∑ÿπ≈– 2,000 ∫“∑
(æ‘®“√≥“ªï≈– 1 §√—Èß) √–¥—∫ ¡—∏¬¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ∑ÿπ≈– 2,500 ∫“∑

√–¥—∫ Õπÿª√‘≠≠“-ª√‘≠≠“μ√’ ∑ÿπ≈– 3,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√
1. °√≥’ ¡“™‘°‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 5 - 10 ªï 3,000 ∫“∑

(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 10 - 15 ªï 10,000 ∫“∑
‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 15 - 20 ªï 20,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 25 - 30 ªï 40,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 30 ªï ¢÷Èπ‰ª 50,000 ∫“∑

2. °√≥’ ¡“™‘°≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 10 - 20 ªï 20,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë≈“ÕÕ° ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
®“°√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 25 ªï 40,000 ∫“∑

‡ß‘π «— ¥‘°“√μà“ßÊ °“√»÷°…“ / °“√»“ π“ 1,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 120 «—π) °“√ ¡√  / °“√√—∫¢«—≠∫ÿμ√ 1,000 ∫“∑

°“√∂÷ß·°à°√√¡¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ 2,000 ∫“∑
°“√‡ªìπ§π‚ ¥ 2,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ§È”ª√–°—πœ °√≥’ºŸâ°Ÿâ∂÷ß·°à°√√¡ ®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß™”√–‡¢â“°Õß∑ÿπ ‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
(©∫—∫∑’Ë 7) æ.». 2553 ‡√‘Ë¡„™â 1 °.¬. 2553
‡ß‘π°Ÿâ ‰¡à‡°‘π 250,000 250 50,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 250,001 - 500,000 500 100,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 500,001 - 750,000 1,000 200,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 750,001 - 1,000,000 1,500 300,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,000,001 - 1,250,000 2,000 400,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,250,001 - 1,500,000 2,500 500,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,500,001 - ¢÷Èπ‰ª 3,000 600,000 ∫“∑

วารสารสหกรณ์มหาดไทย วารสารส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประธาน	 	 นายวิบูลย์		 สงวนพงศ์

รองประธาน		 นายประชา		 เตรัตน์

	 	 	 นายประภาศ		 บุญยินดี

กองบรรณาธิการ	

	 นายภิรมย์	 นิลทยา	 นายนที	 มนตริวัติ

	 นายปรีชา		 เครือจันทร์	 นายอภิชิต		 สีดา	 	

	 นายสยาม		 เวโรจน์บรรจง		 นางกรรณิกา	 เกิดศิริวัฒโน	

	 นายถวิล		 เพ็ชรฤทธิ์

วัตถุประสงค์		

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร	สาระน่ารู้	ความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็	

และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์มหาดไทย
เจ้าของ	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด
	 กระทรวงมหาดไทย	อาคารด�ารงราชานุภาพ	ชั้น	4
	 ถนนอัษฏางค์	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
	 โทร.	0-2622-1451-4		แฟ็กซ์.	0-2225-7511
	 สื่อสาร	สป.	50650-3

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

คุณสมบัติ สิทธิได้รับประเภท


